ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 01.03. 2011 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani
Poslanci podľa prezenčnej listiny:
Prítomní poslanci:
Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid

Neprítomní poslanci:

Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová
Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
5. Zvolenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6. Zvolenie predsedu stavebnej komisie
7. Diskusia
8. Záver

Text
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1.

2.

Otvorenie zasadnutia
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala poslancov obecného
zastupiteľstva a občanov obce na mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Skonštatovala, že zasadnutia sa zúčastnilo 5 poslancov,
poslankyňa Ing. Slavomíra Kožiarová sa ospravedlnila. Starostka informovala
prítomných, že zasadnutie je nahrávané na audiovizuálny záznam.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice a zároveň členov návrhovej komisie starostka
navrhla p. Olivera Dávida a p. Ivana Matušku.
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:
X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

Proti

Zdržal
sa:

X
X
X

Ivan Matuška
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

U1
3

OZ schvaľuje za členov návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov
zápisnice: Ivan Matuška a Oliver Dávid
Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce predložila program zasadnutia tak, ako je uvedené v záhlaví
zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová

X
X
X

Ivan Matuška
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

4.

U2
5

Poslanci predložený program jednohlasne schválili.
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
Starostka uviedla, že poslanec Pavol Baniari sa vzdal poslaneckého mandátu.
Náhradník Ing. Juraj Biroš sa tiež vzdal mandátu poslanca. Uviedla, že ďalším
náhradníkom na funkciu poslanca je p. Jozef Pročka, ktorý zložil sľub
poslanca.
OZ konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Pročka
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Zvolenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starostka obce Andrea Murgašová uviedla, že odstúpením poslanca Pavla
Baniariho, ktorý bol oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva vznikla povinnosť vymenovať nového poslanca, ktorý bude
týmto poverený. Starostka navrhla Bc. Ľubomíra Baniariho. Poslanci
s uvedeným návrhom súhlasili.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

U3
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X
X
X
X

OZ poveruje poslanca Bc. Ľubomíra Baniariho zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zvolenie predsedu stavebnej komisie
Odstúpením poslanca Pavla Baniariho sa uvoľnila aj funkcia predsedu stavebnej

komisie. Starostka navrhla za nového predsedu stavebnej komisie poslanca
Jozefa Pročku. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili
Hlasovanie:
Prítomní poslanci:

Neprítomní poslanci:

Za:

Proti

Zdržal
sa:

X
X

Bc. Ľubomír Baniari
Oliver Dávid
Ing. Slavomíra Kožiarová
Ivan Matuška
Jozef Pročka
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

U4
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X
X
X
X

OZ volí poslanca Jozefa Pročku za predsedu Komisie stavebnej a rozvoja
obce.
Diskusia
Starostka informovala poslancov, že sa pomaly začína aj futbalová sezóna.
V nedeľu 6. marca hrajú futbalisti posledný priateľský zápas a potom sa začnú
majstrovské zápasy. Nakoľko p. Július Figuli, ktorý doteraz vyberal vstupné na
futbalové zápasy už túto funkciu nebude vykonávať, oslovila starostka
poslancov. Konkrétne p. Olivera Dávida a Mgr. Máriu Špilbergerovú, či by
neboli ochotní vyberať vstupné na futbalové zápasy.
Pán Dávid a p. Špilbergerová uviedli, že pokiaľ budú mať čas a nebudú mať
iné povinnosti, pomôžu pri vyberaní vstupného na futbalové zápasy.
Pani starostka požiadala aj ostatných poslancov o pomoc pri organizovaní
futbalových zápasov.
Poslanec Ivan Matuška predložil na zasadnutí návrh úloh, ktoré by sa mali
riešiť. ( Príloha č. 1)
Starostka k uvedeným úlohám uviedla:
- rozhlas k novým bytovým domom je naplánovaný
- výrub stromov popri Prochotskom potoku bude zabezpečovať firma
Forest Energy. Tento výrub mal už prebiehať, len uvedená firma mala
finančné problémy a preto sa to oddialilo. Starostka uviedla, že s nimi
už viackrát telefonovala a čo v najkratšom čase prídu stromy vypilovať.
- na retardéry na miestne komunikácie obec už pred časom podala
projekt. Teraz sa podal nový projekt na svetelné spomaľovače.
Zakúpenie retardérov obec nemá zahrnuté v rozpočte. Starostka uviedla,
že možno by sa dali zohnať nejaké použité, tie by boli lacnejšie.
Diskusia
Ivan Matuška – dodal, že spomaľovače cestnej premávky by sme si možno
vedeli urobiť aj svojpomocne. Bývajú aj priamo vybetónované na ceste. Je
potrebné to vyriešiť, lebo v novej ulici aj smerom k bytovým domom nám autá
rýchlo jazdia.
František Sokolovský – spomaľovače by sa mali umiestniť aj v obci hlavne pri
kostole. Obec si ich na vedľajšie cesty môže umiestniť sama, ale na hlavných
cestách musí byť povolenie od dopravného inšpektorátu.
Emil Kasan – uviedol, že nielen spomaľovače, ale je potrebné riešiť aj dopravné
značenie. Pribudli nám nové bočné cesty, ktoré nie sú označené.
František Sokolovský odpovedal p. Kasanovi, že v prípade, že nie sú označené
cesty dopravnými značkami, jazdí sa podľa cestného zákona.
OZ poverilo stavebnú komisiu spracovaním návrhu na zhotovenie
spomaľovacích prahov.

U5

OZ poveruje stavebnú komisiu spracovaním návrhu na zhotovenie
spomaľovacích prahov na obecné komunikácie vo vlastnej réžii.
Diskusia:
František Sokolovský – vystúpil v diskusii s nasledovnými bodmi:
- označené stromy popri potoku by si mohli vyrúbať sami občania a mali
by aj drevo
- súhlasí, aby sa zvýšila daň psom v bytových domoch
- navrhuje, aby sa urýchlilo upratanie neporiadku za záhradami v časti
obce, kde býva aj on. Je potrebné to upratať kým nebude jar a začne sa
všetko zelenať.
- povyše obce smerom do Hornej Ždani je upchatý jarok popod cestu,
keby prišla veľká voda, zasa nás vytopí
- je potrebné zvýšiť kontrolu aktivačným pracovníkom, ktorí robia v obci
- na dolnom konci obce smerom k bytovým domom je rozbitý mostík nad
jarkom, hrozí nebezpečenstvo úrazu
- v obci nie sú ešte vyčistené kanále
Starostka
- naši občania nechceli vypilovať stromy popri potoku, lebo za drevo sa
muselo platiť . Ešte v čase keď bolo slovenské koruny to vychádzalo
okolo 500 Sk za meter. Firma, ktorá bude stromy vypilovať ich bude
štiepkovať. Termín vypilovania bol stanovený do konca marca. Ak nám
počas prác zničia priestranstvá, dajú ich do pôvodného stavu.
- Starostka informovala, že sa budú čistiť aj jarky zatiaľ sa čistili len
vpuste popri chodníkoch. Boli plné štrku, lebo občania zametajú
chodníky a zmetajú odpad do týchto vpustí.
- Mostík smerujúci k bytovému domu na dolnom konci obce nie je
obecný. Občania si dakedy tieto mostíky k domom porobili sami. Obec
ich nemá na liste vlastníctva.
Dr. Tibor Moška – k téme rozbitého mostíka uviedol, že nezáleží či je alebo nie
je na liste vlastníctva, keby sa tam niečo stalo, obec sa nevyhne zodpovednosti.
Starostka – obec by mohla zabezpečiť materiál na opravu mostíka a občania
bytovky si to môžu urobiť aj sami, firma by zobrala veľké peniaze.
Jozef Pročka - na spomínaných bytovkách nie je osvetlenie a občania tam
nepočujú ani rozhlas.
Starostka – obec zabezpečuje verejné osvetlenie len na verejných
komunikáciách. Oni majú bytové spoločenstvo, ak chcú osvetlenie vo dvore,
musia si ho poriešiť sami.

8.

Záver
Starostka obce p.Andrea Murgašová sa poďakovala prítomným poslancom
a občanom za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zápisnicu zapísala:
Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice:
Ivan Matuška
Oliver Dávid

.............................................
............................................
..............................................

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 01.03. 2011 na
Obecnom úrade v Dolnej Ždani
OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 39 - za členov návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice: Ivan
Matuška a Oliver Dávid.

OZ konštatuje:
Uznesenie č. 40 - že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Pročka zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

OZ poveruje:
Uznesenie č. 41 - poslanca Bc. Ľubomíra Baniariho zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

OZ volí:
Uznesenie č. 42 - poslanca Jozefa Pročku za predsedu Komisie stavebnej a rozvoja obce.

OZ poveruje:
Uznesenie č. 43 – stavebnú komisiu spracovaním návrhu na zhotovenie spomaľovacích
prahov na obecné komunikácie vo vlastnej réžii

Andrea Murgašová
starostka obce

